DOKKA FASTENERS
OM DOKKA FASTENERS

Dokka Fasteners er specialproducent af skruer og fæstemidler til krævende opgaver. Hvis
en bolt fx skal anvendes i et aggressivt miljø med stærke klimapåvirkninger eller hvor luften
har et højt saltindhold, og hvor der samtidig er høj mekanisk slitage, vil et standardprodukt
ikke være egnet. Eventuelle fejl vil medfører uforholdsmæssigt store omkostninger. Her
kommer Dokka Fasteners ind i billedet. Når producenter af vindmøller, borerigge, kraner og
stålkonstruktioner har behov for skruer og bolte, stiller de ekstremt høje krav til kvaliteten af
materialer og produktion.
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Dokka Fasteners startede produktionen i Dokka i 1970 og beskæftiger 115 ansatte og
havde en estimeret omsætning på 420 mio. NOK i 2011. De er også repræsenteret uden for
Norge med et salgskontor i Kolding og et produktionsanlæg i USA.
CITAT

www.dokkafasteners.com
www.xxx.dk
OM MARK INFORMATION

”Med ProMark har vi fjernet brugen af manuelle stemplingsure
og elimineret vældig mange manuelle rutiner. Vi har nu et
opdateret overblik over hvem der har været på arbejde og
hvornår. ProMark er meget brugervenligt og let at anvende for
produktionen!”
GRETHE ROGNSTAD, PERSONALEKOORDINATOR

Mark Information er en innovativ softwareleverandør der
tilbyder Workforce Management-løsningen ProMark fra
kontorer i Danmark, Sverige, Norge, Storbritannien og
Rumænien.
ProMark hjælper kunderne med at øge produktiviteten og
opnå besparelser gennem planlægning af de rette ressourcer
til rette tid til den rette opgave og sikrer at ressourcerne
aflønnes korrekt på den mest effektive måde.
Vi servicerer globale virksomheder og har mere end 1000
installationer og 300.000 brugere.

KUNDECASE

WWW.MARK-INFO.COM

MINDRE TIDSFORBRUG OG BETYDELIGT FÆRRE FEJL
I LØNBEHANDLINGEN
UDFORDRINGEN

 14 dages forsinkelse i status på løn, overtid
etc.
 Reducere tid brugt på komme/gåregistreringer uden at påvirke kvaliteten
 Uoverskuelighed i sygefravær,
tilstedeværelsestid og ferier

METODER

Implementering af ProTime
Integration med Aspect4 Løn
Registrering på ProTerminal i produktionen
Registrering på ProPortal i administrationen
Implementering af ProAccess

 At håndtere 5 skiftsordning og eventuelt
andre skiftordninger på sigt
PROJEKTOMFANG OG SUCCESKRITERIER

 Et brugervenligt system som er enkelt at
bruge i produktionen
 Hurtig komme/gå-stempling med online
validering
 Løsning som kan varetage både
tidsregistrering og adgangskontrol
 Enkle registreringsterminaler med mulighed
for at trække egne (enkle) rapporter

UDBYTTE

 Realtidsoverblik over bemandingen.
 Kontrol over virksomhedens tidsforbrug og
bemanding
 Bedre kvalitet i lønnen da manuelle
processer er automatiseret, og ProTime har
direkte integration med lønsystemet

PRIMÆRE RESULTATER

 Tidsforbrug i lønbehandling og kontrol
er reduceret med 3-4 dage om
måneden
 Antallet af fejl i lønbehandlingen er
minimeret drastisk

 Direkte integration til løn
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